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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор 
(Службен весник на Република Македонија бр. 27/14 и 199/14), член 33-б од 
Законот за стручно образование и обука (Службен весник на Република 
Македонија бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13 и 41/14) и член 11 став 
1 алинеја 4 од Статутот на Центарот за стручно образование и обука, Управниот 
одбор на Центарот за стручно образование и обука на ден 26.01.2016 година, 
донесе 
    

П Р А В И Л Н И К 
за внатрешна организација на Центарот за стручно образование и обука 

 
 

I.       ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдува внатрешната организација на Центарот за 

стручно образование и обука (во натамошниот текст: Центарот), видовите и 
бројот на организациските единици, делокругот на работа на организациските 
единици, начинот и формата на раководење, преодни и завршни одредби и 
графички приказ на внатрешната организација на Центарот (органограм). 

 
Член 2 

Со внатрешната организација утврдена со овој Правилник се обезбедува: 
законито, стручно, ефикасно, одговорно и економично вршење на работите и 
задачите, приспособеност кон надлежностите и едноставност во хиерархиската 
поставеност на организационите облици.  

 
Член 3 

 Во Центарот се утврдуваат 2 сектори, 4 одделенија во рамките на 
секторите и 2 одделение како посебна организациска единица. 
 

Член 4 
Графичкиот приказ на организациската структура по организациски 

единици (органограм) е составен дел на овој Правилник даден како Прилог бр.1. 
 
  II.         ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ  
 

Член 5 
 Видовите и бројот на организациски единици во Центарот се: 
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1. СЕКТОР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И СОРАБОТКА 
1/1. Одделение за истражување, развој и унапредување на стручното 
образование; 
1/2. Одделение за меѓународна соработка и соработка со социјални 
партнери 
 
 

2. СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИ,  НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
2/1.  Одделение за стандарди на занимања и квалификации; 
2/2.  Одделение за наставни планови и програми. 
 
 

3. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 

 
4. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЛОВНА 

ПОДДРШКА 
 
   
III.   ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ  
   

Член 6 
           Во Секторот за истражување, развој и соработка се вршат работи од 
деликругот на : 

• следење на развојот на образовните системи и на потсистемите на 
стручното образование 

• следење на развојот на педагошката теорија и практика и проучување на 
достигнувањата и истражувањата во областа на стручното образование 
кај нас и во светот;  

• проектирање на системски решенија за одделни образовни компоненти; 
• реализација на истражувачки проекти; 
• изработка на стратегии и политики за развој на стручното образование и 

за обезбедување на квалитет во стручното образование; 
• изработка на концепции за одделни видови и нивоа на стручното 

образование и за завршни испити и матура; 
• следење на реализацијата на концепциските решенија во одделни видови 

и нивоа на стручното образование;  
• утврдување на методологија на истражувања од областа на стручното 

образование и стандардизирање на инструменти за потребите на оддел-
ни истражувања;  
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• изработка на методологии за изработка на програмски документи и 
методологии поврзани со професионалниот развој на наставниците, 
организацијата и реализацијата на воспитно-образовниот процес  
опремувањето на училиштата, изработката на учебници и сл.;  

• изработка на модели за програмски документи и инструменти за следење  
на работата на наставниците и училиштата; 

• развој на систем за континуирана обука и градење капацитети на 
наставниците во делот на инклузија на ученици; 

• развој на систем за признавање и сертификација на претходното учење и 
работното искуство;  

• изработка на планови, програми и организација на обука на наставниците; 
•  следење и обезбедување поддршка за развој на европската ориентација 

на стручното образование; 
• следење на меѓународни проекти од областа на стручното образование и 

обука и подготовка на соодветни апликации за истите;   
• обезбедување на поддршка за ефикасно искористување на фондовите од 

инструментот за претпристапна помош (ИПА) и друга странска помош;  
• следење на потребите на меѓународниот пазар на труд и истражување на 

пазарот на трудот во соработка со социјалните партнери; 
• воспоставување и развивање на соработка со соодветни домашни и 

меѓународни институции, установи и организации од областа на стручно-
то образование и обука; 

• имплементација на напредни програми за градење капацитети, општи и 
специфични во делот на стручното образование, согласно политиките на 
Европската унија 

• следење на развојот и зајакнување на врската меѓу образованието и 
пазарот на трудот; 
 

 Во Одделението за истражување, развој и унапредување на стручното 
образование се вршат следните работи:  

• следење и примена на законските прописи од оваа област;  
• следење, проучување, истражување и развој на стручното образование 

кај нас и во светот, на педагошката теорија и практика и на пазарот на 
трудот;  

• учество во истражувачки (развојни) проекти и меѓународна мрежа на 
истражувања; 

• изработка на стратегии и политики за развој и обезбедување на 
квалитет  на стручното образование и обука и доживотното учење; 

• воспоставување и градење на механизми и инструменти за следење на 
вклученоста во доживотното учење и признавање на неформалното 
учење; 

• анализирање и следење на реализацијата на концепциските решенија 
во одделни видови и нивоа на стручното образование и обука;  
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• изработка на интегрални концепции и концепции на одделни видови и 
нивоа на стручното образование и обука; 

• изработка на методологија за развој на наставни планови и програми и 
механизми за системско следење и остварување на целите на стручното 
образование и обука; 

• подготвување и стандардизирање на инструменти (прашалници, анкетни 
листови, интервјуа, тестови и сл.) за потребите на одделни истражувања 
и обработка на прибраните податоци; 

• изработка на методологии поврзани со организацијата и реализацијата на 
воспитно-образовниот процес, професионалниот развој на наставниците, 
опремувањето на училиштата, изработка на учебници и материјали за 
учење; 

• развој на систем за континуирана обука и градење капацитети на 
наставниците во делот на инклузија на ученици; 

• изработување на инструменти потребни за анализа на пазарот на трудот; 
• изработување критериуми за проодност во образованието и 

воспоставување на компатибилност и компаративност меѓу институциите 
и програмите за образование и обука; 

• анализирање на потребите од обуки, изготвување на програми и 
планови за обука, обучување на наставниците и следење на работата на 
училиштата и наставниците 
 

Во Одделението за меѓународна соработка и соработка со социјални 
партнери се вршат следните работи: 
 

• обезбедување на поддршка за ефикасно искористување на фондовите од 
инструментот за претпристапна помош (ИПА); 

• воспоставување, развивање и координирање на соработката со сите 
засегнати страни, државни органи, социјални и меѓународни партнери; 

• изработка на проектна документација и извештаи за реализација на 
проектите финансирани од странски и домашни донатори; 

• изработка на Концепција за партнерско работење; 
• изработка на модели на протоколи и меморандуми; 
• креирање на база на податоци за меѓународни и социјални партнери и 

развивање на нови форми на партнерство; 
• предлагање нови модели за подобрување на квалитетот на работењето 

во партнерство; 
• изработка на стратегија за следење, оценување, обезбедување на 

квалитет и одржливост на партнерството; 
• анализирање на дејноста на институциите за развој и поддршка на 

стручното образование и обука во земјата и пошироко; 
• следење на потребите на меѓународниот и домашниот пазар на труд;  
• изготвување на програми за соработка со разни меѓународни организации 

и институции и следење на нивната реализација; 
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• анализирање на програми за соработка предложени од други институции 
и органи; 

• организирање на работилници, конференции и семинари за теми во врска 
со стручното образование и обука; 

• активна партиципација и помош во имплементирањето на проектите од 
областа на стручното образование во Република Македонија; 

• развивање модели на континуирана соработка со релевантни 
институции од ЕУ и пошироко во делот на стручното образование.. 

 
Член 7 

Во Секторот за стандарди, наставни планови и програми се вршат работи 
од деликругот на : 
 

• изработување на инструменти, анализирање, утврдување, предлагање и 
развивање на нови стандарди на занимања и иновирање на постојните; 

• изготвување и ажурирање на Листа на стандарди на занимања; 
• следење, анализирање и развивање на  квалификации; 
• развивање на стандарди, критериуми и инструменти за акредитација/ 

верификација на програми, валидизација на претходното учење и  
проодност; 

• креирање на процедури и процеси за евалвација и сертификација на  
квалификации и компетенции; 

• предлагање, развивање и ревидирање на постојните наставни планови и 
програми за сите видови и нивоа на стручно образование; 

• изработување и предлагање на испитни програми согласно утврдените 
стандарди; 

• изработување на стандарди и предлагање на тестови за екстерна 
проверка на постигањата на учениците; 

• изготвување на програмски документи; 
• соработка со наставниците и обучувачите и давање на совети, 

инструкции и менторска поддршка; 
• давање на мислење за исполнетост на условите и утврдување на 

постојните услови на установите кои бараат верификација; 
• изработување и ажурирање на нормативите за наставен кадар, простор, 

опрема и наставни средства за реализирање на стручното образование и 
обука. 
 
Во Одделението за стандарди на занимања и квалификации се вршат 

следните работи: 
• следење на развојот на пазарот на трудот и развојот на технологиите кај 

нас и во светот; 
• воспоставување механизми за врска меѓу образованието и пазарот на 

трудот; 
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• анализирање, утврдување, предлагање на нови стандарди на занимања и 
иновирање на постојните стандарди на занимања; 

• презентирање и публицирање на новите стандарди на занимања; 
• анализирање на сродните стандарди на занимања и водење грижа за 

квалитетот на стандардите на занимања; 
• следење на развојот на стандардите на занимања во другите земји; 
• изготвување и ажурирање на Листа на стандарди на занимања; 
• следење и анализирање на постојните нивоа на квалификации; 
• утврдување на услови, потреби и определување на критериуми за нови 

квалификации и компетенции; 
• развивање на стандарди, критериуми и инструменти за процесот на 

акредитација/верификација на програми кои водат до стручна 
квалификација  

• развивање на стандарди, критериуми и инструменти за валидизација на 
претходното учење (од формално, неформално и информално учење) и 
проодноста; 

• креирање на процедури и процеси за евалвација и сертификација на 
стручните квалификации и компетенции.  

 
Во Одделението за наставни планови и програми се вршат следните 

работи: 
• развивање на нови и ревидирање на постојните наставни планови и 

програми за сите видови и нивоа на стручно образование; 
• развивање на нови стандарди на занимања; 
• развивање на постојните нивоа на квалификации согласно Европската 

рамка на квалификации; 
• следење на квалитетот и извршување на услугите според утврдените 

рокови; 
• предлагање на испитни програми за секој вид на стручно образование 

согласно утврдените стандарди; 
• изработување на стандарди за постигањата на учениците и предлагање 

на тестови за екстерна проверка на постигањата на учениците; 
• пружање совети, инструкции и менторска поддршка на наставниците по 

стручните предмети и практичната обука; 
• анализирање на  барањата и дефинирање на условите за реализирање 

на стручното образование и обука, кои произлегуваат од образовните 
документи; 

• утврдување на постојните услови и давање на мислење за исполнетост 
на условите на установите кои бараат верификација за реализирање на 
стручното образование и обука; 
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• анализирање на потребите, изработување и иновирање на нормативите 
за наставен кадар, простор, опрема и наставни средства за реализирање 
на стручното образование и обука за одделни образовни профили. 

   
Член 8 

Посебната организациона единица - Одделението за финансиски 
прашања ги врши работите и задачите што се однесуваат на:  

• следење и примена на законските прописи од областа на финансиски и 
сметководствени работи;  

• воспоставување, спроведување и одржување на финансиското 
управување и контрола;  

• изготвување предлог буџет и повеќегодишни проекции за Центарот;  
• координирање на работата на раководителите на секторите во врска со 

подготовката на предлозите за предлог годишниот буџет; 
• контрола и следење на извршувањето на буџетот на Центарот, 

подготвување на измени и дополнувања на годишниот буџет и 
предлагање на  пренамена на средствата помеѓу буџетските ставки; 

• дава мислења по предлог одлуки и други акти што може да имаат 
финансиски и економски импликации;  

• евидентирање на настанатите деловни промени во главна книга и 
аналитика;  

• пресметка на плата и надоместоци и издавање на потврди за плата;  
• изготвување и следење на извршувањето на месечните финансиски 

планови и планот за јавни набавки; 
• плаќање на настанати обврски и изготвува месечни финансиски извештаи;  
• изработување на завршна сметка, усогласување и евидентирање на 

состојбата на средствата (недвижни и движни) утврдена со пописот и 
книговодствената состојба;  

• изготвување акти, анализи, информации и извештаи од областа на 
финансиското и сметководственото работење;  

• соработка и давање информации и извештаи до Бирото за јавни набавки, 
Министерството за финансии и други релевантни надворешни субјекти; 

• планирање, реализирање и контролирање на набавки на стоки, услуги и 
работи за потребите на Центарот за тековната година согласно 
одобрените средства во буџетот и ја следи реализацијата на договорите 
за јавните набавки; 

• давање стручна и техничка помош на Комисијата за јавни набавки околу 
спроведувањето на постапките за јавни набавки;  
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• изготвување на тендерска документација за спроведување на јавните 
набавки; 

• испитување на пазарот за движење на цените, понудата и понудувачката 
на пазарот на стоките, услугите и работите.  
 

Член 9 
          Посебната организациона единица - Одделение за деловна поддршка  
ги врши работите и задачите што се однесуваат на:  

• следење и анализа на законите и подзаконските акти; 
• учество во подготвување на прописи и други подзаконски акти и следење 

на нивната примена; 
• следење и анализа на прописите и другите подзаконски акти во врска со 

унапредувањето и примената на меѓународните договори и стандарди  
кои Република Македонија ги прифатила или ги ратификувала; 

• изготвување на предлози за усогласување на законодавството на 
Република Македонија со законодавството на ЕУ во делот на 
недлежности на Центарот; 

• утврдување на потреба за изготвување на нови и ревидирање на 
постојниот Статут на Центарот и Деловниците за работа на Управниот 
одбор и на Советот за стручно образование и обука;   

• подготвување на одлуки, решенија, договори и други документи кои 
произлегуваат од работата на секторот; 

• подготвување на интерни правилници кои произлегуваат од законските 
прописи и од работата на секторот; 

• обезбедување на слободен пристап до информации од јавен карактер и 
заштита на личните податоци; 

• информирање на јавноста во однос на активностите на Центарот,  
подготвување соопштенија и други информации за јавноста; 

• јазична редакција и лекторирање; 
• преведување на документи, консекутивно и симултано преведување; 
• објавување на списанија, публикации и други стручни материјали за 

потребите на стручното образование; 
• проектирање, инсталирање, одржување и развој на информатичкиот 

систем; 
• одржување и развој на информатичката опрема; 
• информирање на јавноста и уредување на ВЕБ страница на Центарот; 
• канцелариско и архивско работење; 
• оддржување на опремата и возилата на Центарот и управување со 

материјали.  
• водење на единствена кадровска и персонална евиденција во Центарот и 

управување со човечки ресурси; 
• организирање на состаноци, водење на записници, доставување на 

материјали за состаноци и седници; 
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• општи и заеднички  работи кои се од значење за Центарот, а се 
однесуваат на административно - техничка помош на секторите и 
одделенијата во Центарот; 

• помош во организирање на работата на Управниот одбор на Центарот и 
Советот за стручно образование и обука. 

 
 
IV.      НАЧИНИ И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ СО ЦЕНТАРОТ  

 
Член 10 

Со Центарот раководи Директор. Директорот има и заменик директор.  
Со секторите во Центарот раководат раководителите на сектори.  
Со одделенијата во секторите раководат раководителите на одделенија. 
Со посебните организациски единици раководат раководителите на 

одделенијата.  
Член 11 

Раководителите на секторите за својата работа одговараат пред 
директорот на Центарот. 

Раководителите на одделенијата за својата работа одговараат пред 
непосредно претпоставениот раководител или пред директорот на Центарот 
доколку на повисокото ниво нема претпоставен раководител. 

Раководителите на посебните организациски единици за својата работа 
одговараат пред директорот на Центарот. 

 
Член 12 

            Работите и задачите во Центарот се планираат и организираат минимум 
на годишно ниво со донесување на Годишна програма за работа заради 
ефикасно и ажурно остварување на надлежностите. 

Годишната програма за работа покрај вид, опис и реализатор на 
работите и задачите кои треба да се реализираат, содржи и временска рамка за 
нивно извршување и финансиски план.  
   

Член 13 
За ефикасно, квалитетно и навремено извршување на работите и 

задачите во Центарот како и следење на нивното остварување се формираат 
стручни тела во рамките на Центарот и тоа: 

− Колегиум на Центарот и 
− Колегиум на сектор. 
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Член 14 
Колегиумот на Центарот е тело кое ги разгледува стратешките 

документи и тековните програмски задачи и ја организира, следи и координира 
тековната работа на организациските единици на Центарот. 

Колегиумот на Центарот го сочинуваат директорот, заменик директорот, 
раководителите на секторите и одделенијата и раководителите на самостојните 
одделенија. 
 

Член 15 
Колегиум на сектор е тело кое ја координира и усогласува работата на 

секторот и врши распределба на работите и работните задачи на вработените 
во одделенијата, и се грижи за навремено, ефикасно и ефективно извршување 
на истите.  

Колегиумот на сектор го сочинуваат раководителот на секторот, 
раководителите на одделенијата и сите вработени во одделенијата. 

 
Член 16 

            На седниците на телата од членот 14 и 15 од овој правилник, можат да 
се повикуваат и други лица (вработени или надворешни соработници) кои 
учествувале во реализација на активности поврзани за одредена проблематика.  
 
V.      ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
   

Член 17 
            Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето од страна на 
Управниот одбор на Центарот а ќе се применува по добиено позитивно 
мислење од Министерството за информатичко општество и администрација. Со 
денот на стапување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот 
за внатрешна организација на Центарот за стручно образование и обука бр.01-
1733 од 12.12.2013 година. 
            Правилникот ќе биде објавен на огласна табла на Центарот.  
   

Член 18 
Правилникот за систематизација на работните места треба да биде донесен 

и усогласен со овој правилник во рок од пет дена од денот на донесувањето на 
овој правилник. 

                                                                      Претседател на Управен одбор, 
Број 01-37/1                                                           Наташа Јаневска  
од 26.01.2016 година 


